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10/19/00 

WSPARCIE SPOŁECZNE (SN) (wersja dla kobiet) 

 

*SN1.   Kilka kolejnych pytań dotyczy pani życia towarzyskiego. Odpowiadając na nie proszę nie brać pod uwagę pani związku 

z (JEŚLI *SC3 ZAKODOWANO JAKO „1”: mężem/ JEŚLI *SC3a ZAKODOWANO JAKO „1”: partnerem). Jak 

często rozmawia pani przez telefon lub spotyka się z członkami swojej rodziny, którzy nie mieszkają razem z panią – 

prawie codziennie, kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, mniej więcej raz w miesiącu czy też rzadziej, niż raz w 

miesiącu? 

 

PRAWIE CODZIENNIE ................................. 1 

KILKA RAZY W TYGODNIU ...................... 2  

KILKA RAZY W MIESIĄCU ........................ 3  

RAZ W MIESIĄCU ........................................ 4 

RZADZIEJ, NIŻ RAZ W MIESIĄCU ............ 5 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN2.  Odpowiadając na to pytanie proszę nie brać pod uwagę związku z pani (JEŚLI *SC3 ZAKODOWANO JAKO „1”: 

mężem/ JEŚLI *SC3a ZAKODOWANO JAKO „1”: partnerem). W jakim stopniu może pani liczyć na pomoc 

członków swojej rodziny, którzy nie mieszkają razem z panią, w sytuacjach, gdy boryka się pani z poważnym 

problemem – bardzo, w pewnym stopniu, trochę, wcale? 

 

BARDZO ......................................................... 1 

W PEWNYM STOPNIU ................................. 2  

TROCHĘ .......................................................... 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN3.  Odpowiadając na to pytanie proszę nie brać pod uwagę związku z pani (JEŚLI *SC3 ZAKODOWANO JAKO „1”: 

mężem/ JEŚLI *SC3a ZAKODOWANO JAKO „1”: partnerem). Jak bardzo otwarcie może pani rozmawiać o swoich 

zmartwieniach z członkami swojej rodziny, którzy nie mieszkają razem z panią – bardzo, w pewnym stopniu, trochę czy 

też wcale?   

 

BARDZO ......................................................... 1 

W PEWNYM STOPNIU ................................. 2  

TROCHĘ .......................................................... 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN4.  Odpowiadając na to pytanie proszę nie brać pod uwagę związku z pani (JEŚLI *SC3 ZAKODOWANO JAKO „1”: 

mężem/ JEŚLI *SC3a ZAKODOWANO JAKO „1”: partnerem). Jak często członkowie pani rodziny mają wobec pani zbyt 

wygórowane wymagania – często, czasami, rzadko czy też nigdy? 

 

CZĘSTO ......................................................... 1 

CZASAMI ...................................................... 2  

RZADKO ....................................................... 3  

NIGDY ........................................................... 4 

NIE WIEM ..................................................... 9 

ODMOWA ..................................................... 8 
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*SN5. Odpowiadając na to pytanie proszę nie brać pod uwagę związku z pani (JEŚLI *SC3 ZAKODOWANO JAKO „1”: 

mężem/ JEŚLI *SC3a ZAKODOWANO JAKO „1”: partnerem). Jak często dochodzi do konfliktów między panią a członkami 

pani rodziny – często, czasami, rzadko czy też nigdy?  

 

CZĘSTO ......................................................... 1 

CZASAMI ...................................................... 2  

RZADKO ....................................................... 3  

NIGDY ........................................................... 4 

NIE WIEM ..................................................... 9 

ODMOWA ..................................................... 8 

 

 

*SN6.  Jak często rozmawia pani przez telefon lub spotyka się z przyjaciółmi i znajomymi – prawie codziennie, kilka razy w 

tygodniu, kilka razy w miesiącu, mniej więcej raz w miesiącu czy też rzadziej, niż raz w miesiącu? 

 

PRAWIE CODZIENNIE ................................. 1 

KILKA RAZY W TYGODNIU ...................... 2  

KILKA RAZY W MIESIĄCU ........................ 3  

RAZ W MIESIĄCU ........................................ 4 

RZADZIEJ, NIŻ RAZ W MIESIĄCU ............ 5 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN7.  W jakim stopniu może pani liczyć na pomoc przyjaciół i znajomych w sytuacjach, gdy boryka się pani z poważnym 

problemem – bardzo, w pewnym stopniu, trochę, wcale? 

 

BARDZO ......................................................... 1 

W PEWNYM STOPNIU ................................. 2  

TROCHĘ .......................................................... 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN8. Jak bardzo otwarcie może pani rozmawiać o swoich zmartwieniach z przyjaciółmi i znajomymi – bardzo, w pewnym 

stopniu, trochę czy też wcale?   

 

BARDZO ......................................................... 1 

W PEWNYM STOPNIU ................................. 2  

TROCHĘ .......................................................... 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN9.  Jak często pani przyjaciele i znajomi mają wobec pani zbyt wygórowane wymagania – często, czasami, rzadko czy też 

nigdy? 

 

CZĘSTO ......................................................... 1 

CZASAMI ...................................................... 2  

RZADKO ....................................................... 3  

NIGDY ........................................................... 4 

NIE WIEM ..................................................... 9 

ODMOWA ..................................................... 8 
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*SN10. Jak często dochodzi do konfliktów między panią a pani przyjaciółmi i znajomymi – często, czasami, rzadko czy też 

nigdy?  

 

CZĘSTO ......................................................... 1 

CZASAMI ...................................................... 2  

RZADKO ....................................................... 3  

NIGDY ........................................................... 4 

NIE WIEM ..................................................... 9 

ODMOWA ..................................................... 8 

 

 

*SN11.   PUNKT KONTROLNY:  (SEE *SC3 and *SC3a) 

 

*SC3 EQUALS ‘1’ OR *SC3a EQUALS ‘1’............................. 1 

POZOSTAŁE ............................................................................... 2 IDŹ DO *SN13  

 

 

*SN12.  Jak często rozmawia pani o swoich problemach i zmartwieniach ze swoim (mężem/ partnerem) – zawsze, zwykle, 

czasami, rzadko czy też nigdy?  

 

ZAWSZE .......................................................... 1 

ZWYKLE ......................................................... 2  

CZASAMI ........................................................ 3  

RZADKO ......................................................... 4 

NIGDY ............................................................. 5 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN13.   Jak często rozmawia pani o swoich problemach i zmartwieniach z innymi osobami – zawsze, zwykle, czasami, rzadko 

czy też nigdy?  

 

ZAWSZE .......................................................... 1 

ZWYKLE ......................................................... 2  

CZASAMI ........................................................ 3  

RZADKO ......................................................... 4 

NIGDY ............................................................. 5 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 

 

 

*SN14.      Przeczytam trzy stwierdzenia z pytaniem, jak bardzo każde z nich pasuje do pani.  

Pierwsze: „ Łatwo jest mi zbliżyć się do innych ludzi, łatwo mi polegać na innych i czuć, że oni polegają na mnie, nie 

martwię się o odrzucenie, ani o to, że ktoś zbliży się do mnie nadmiernie”. Na ile to stwierdzenie pasuje do pani – 

bardzo, po części, mało czy wcale? 

 

BARDZO ......................................................... 1 

PO CZĘŚCI ...................................................... 2  

MAŁO .............................................................. 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 
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*SN15.     Drugie stwierdzenie: “Nie jest mi łatwo zbliżać się do innych, trudno mi ufać im całkowicie i trudno polegać na nich, 

denerwuję się, gdy ktoś zbliża się do mnie nadmiernie”.  Na ile to stwierdzenie pasuje do pani – bardzo, po części, 

mało czy wcale? 

 

BARDZO ......................................................... 1 

PO CZĘŚCI ...................................................... 2  

MAŁO .............................................................. 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 
 

 

SN16.      Trzecie stwierdzenie. „Wydaje mi się, że inni nie bardzo chcą zbliżyć się do mnie tak, jak bym tego chciała; często 

martwię się, że ludzie, o których zabiegam nie kochają mnie lub nie chcą ze mną przebywać, chciałabym w pełni 

połączyć się z drugą osobą i to czasami odstrasza ludzi.” Na ile to stwierdzenie pasuje do pani – bardzo, po części, 

mało czy wcale? 
 

BARDZO ......................................................... 1 

PO CZĘŚCI ...................................................... 2  

MAŁO .............................................................. 3  

WCALE ............................................................ 4 

NIE WIEM ....................................................... 9 

ODMOWA ....................................................... 8 
 
 

IDŹ DO *DE, NASTĘPNA SEKCJA 


